
     

IV. Kulturní projekty pro širokou veřejnost         

min. 30% spoluúčasti, min. 5 000 Kč, max. 40 000 Kč       

Ev.č. Žadatel 

IČ 
(datum 

narození) Projekt Termín Požadavek  Náklady 
Spolu- 
účast 

Bodů 
průměr Dotace Kč 

51 Miroslav Mleziva 42399921 Top koncert podzim 2016 
Říjen – prosinec 

2016 40 000 70 000 43% 38 16 000 

Předmětem žádosti o dotační podporu je uspořádání žánrově špičkových vystoupení hudebních skupin. Tyto koncerty jsou součástí celoročního  programu hudebního klubu 
Fabrička. Klub nabízí hudební program především pro občany a návštěvníky Č. Krumlova, a občany a návštěvníky spádové oblasti „Českokrumlovska“. Informace o klubu a 
program naleznete na www.fabrickaklub.cz. 
 

52 Lucie Roubínová 
Neveřejný 
údaj 

Vánoční koncert kapely Lakomá 
Barka pro.16 5 000 8 000 38% 38 5 000 

Vánoční koncert písní a koled v osobité úpravě kapely Lakomá Barka. Cílovou skupinou jsou všichni občané města i jeho návštěvníci. Cílem projektu je také zpestřit kulturní 
nabídku města v době adventu a přilákat občany a návštěvníky do stále málo objevené části města. 
 

53 Jan Vaněček 
Neveřejný 

údaj Podvečerník 2.10.2016 5 000 8 000 38% 31 5 000 

Jedná se o tradiční hudebně zábavný program, v němž vystoupí celkem 11 účinkujících. Pořádán je ve spolupráci s Vlašským dvorem s.r.o. 
 

54 Barbora Hudečková 
Neveřejný 

údaj Zažít Krumlov jinak 17.9.2016 18 000 25 700 30% 44 15 000 

 Zažít Krumlov jinak je sousedská slavnost otevřená široké veřejnosti, která oživuje veřejný prostor a posiluje mezilidské vztahy.  

 Cílem je vzájemné sblížení obyvatel Krumlova, sdílení toho, co umíme, a také posílení pocitu sounáležitosti s městem, kde žijeme. Cílem je také obohacení a osvěžení 
kulturní nabídky ve městě.  

 Během dne na ulici proběhnou různá vystoupení, bude k dispozici občerstvení a prostor k posezení. Do programu  může přispět kdokoliv.  

 Cílovou skupinou je široká veřejnost. 
 
 
 

http://www.fabrickaklub.cz/


56 Viola Tokárová 
Neveřejný 

údaj Festival - Letňák v kině 20.8.2016 25 000 56 000 55% 44 15 000 

Rádi bychom podpořili kulturu města a obohatili společnost o dovednosti mladých umělců. Celý festival je v duchu multižánru. Tzn. že se nezaměřujeme pouze na jeden styl ať 
hudební nebo výtvarný. Již náš program je podle toho přizpůsoben. Úmyslně jsme vybraly kapely, které nejsou jen jednoho žánru. Od folkové zpěvačky po elektronickou hudbu. 
Myslíme si, že je to dobrý nápad a krásný průřez uměleckou krumlovskou sférou.   
 
Festival zahájí mladá ambiciózní folková zpěvačka Ilona Malá alias Lopucha (střihačka filmu "Bordel z kapsy"). Jako další vystoupí Dark Blue elephant, Tokaref, Lambda, 
Ceasarovy kanady a elektronická hudba. Navečer promítneme studentské krátkometrážní filmy a poté celovečerní film "Bordel z kapsy".  
 
Během dne budou v pauzách mezi přípravou kapel rozhovory s tvůrci fotografií a obrazů. Jako další doprovodný program máme připravené různé interprety, kteří v krátkém 
vystoupení ukáží svůj talent např. Klára Konvalinková hra na housle, Dušan Gabriš s Ondřejem Valachem hra na kytaru a klarinet a plánujeme krátké žonglérské představení 
apod. 
   
V areálu letního kina budou postaveny stánky s občerstvením, pitím a prodejem triček.  
 
Festival je určen pro širokou veřejnost ve věku od 10 - 88 let. 
Vstup bude dobrovolný, protože tento festival je především tvořen pro obyvatele Krumlova. 
 

58 Ladislav Pouzar 46619151 
Výstava "Znovuzrození 
českokrumlovských klášterů" 

10.9.-
31.12.2016 38 500 57 800 33% 35 14 000 

Na zavěšených panelech z potištěné plachtoviny bude prezentován proces obnovy českokrumlovských klášterů, tj. dosud největší projekt revitalizace památkového areálu v 
Českém Krumlově. Výstava umožňuje seznámení prostřednictvím fotodokumentace s výchozím a konečným stavem realizovaného projektu. Prostor je v denní době volně 
přístupný všem místním obyvatelům a návštěvníkům města. 
 

            

V. Reprezentace města         

min. 50% spoluúčasti, min. 5 000 Kč, max. 25 000 Kč        

Ev.č. Žadatel IČ Projekt Termín Požadavek  Náklady 
Spolu- 
účast 

Bodů 
průměr Dotace Kč 

55 Fioretto, skupina historických tanců 63263971 
Účast v městské historické 
slavnosti v italské Sulmoně 1.-8.8.2016 25 000 167 000 85% 37 9 000 

Giostra Cavalleresca d’Europa je evropský projekt sdružující řadu evropských zemí s cílem připomenout renesanční dobu ve svých zemích společnou účastí v tomto projektu. 
Fioretto připomene slavnou dobu rožmberského dominia a kulturního dědictví této doby ve společných průvodech a samostatným tanečním vystoupením. 
 



 

57 
Sdružení rodičů a přátel 
českokrumlovského dětského sboru 27036821 

Medvíďata na soutěži dětských 
sborů 1.8.-31.12.2016 25 000 54 000 54% 39 12 000 

Projekt zahrnuje účast sboru Medvíďata ZUŠ Č. Krumlov na 11. celostátní sborové soutěži PORTA MUSICAE v Novém Jičíně (11. - 13. 11. 2016), kterou koncipuje NIPOS-
ARTAMA podle mezinárodních pravidel jako „Mistrovství ČR“ konané vždy jednou za 2 roky.  Mladším dětem z Medvíďat chceme nabídnout tento zážitek jako motivaci pro 
případnou účast v zahraniční soutěži v létě roku 2017.  V minulosti se náš sbor tohoto prestižního tuzemského soutěžního festivalu s úspěchem účastnil již 4x (v letech 2000, 
2004, 2008 a 2014). 
Cíle+přínosy projektu: reprezentace města Č. Krumlov na soutěži v celostátním měřítku, podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže, příležitost k výměně zkušeností 
a navázání nových kontaktů, velká motivace do další práce sboru. Cílovou skupinou jsou sborové děti z mladších Medvíďat ve věku 11 až 15 let. 
 

59 Folklórní soubor Růže, z.s. 46622187 

Růže - reprezentace města na 
mezinárodních folklórních 
festivalech 26.-28.8.2016 25 000 50 000 50% 37 9 000 

Folklórní soubor Růže se zabývá folklórem naší oblasti. Výsledky své činnosti předvádí nejen na folklórních akcích v České republice, ale i v zahraničí. Cílem naší činnosti je 
uchovávat folklór Českokrumlovska, ale také dobře a se ctí reprezentovat město Český Krumlov. 

Naše činnost je zaměřena na členy souboru, ale také samozřejmě na diváky vystoupení, kterými nejsou jen obyvatelé našeho města. Diváci se rekrutují z celé Evropy. Soubor 
Růže obohacuje život občanů našeho města, kultivujeme je a snažíme se vyplňovat smysluplně jejich čas volna.  

Cílem projektu je připravit vhodné podmínky pro práci souboru, a díky tomu zapojit část obyvatel Českého Krumlova do aktivního trávení svého volného času. Naše aktivity 
vyžadují relativné hodně volného času a také chuť tvořit něco nového, chuť nenechat se pouze někým bavit. Dalším naším cílem je umožnit odrostlým členům Jitřenky pokračovat 
nadále ve folklórní práci. Soubor Růže se stává místem, kam směřují kroky dospívajících členů Jitřenky, a nadále i oni zůstávají těmi, kteří baví sami sebe a nejsou pouze 
v očekávání toho, jak budou baveni městskými institucemi. 

Tento projekt se má pokusit zajistit alespoň část finančních prostředků na dopravu souboru na festivaly. Náklady na dopravu jsou každoročně nejvyšší položkou ve vydáních 
souboru Růže. 
 


